Gebedskalender 2017
De kalender met dagelijks
een gebed (uitgegeven door
Kerk en Leven - Halewijn)
kan weer besteld worden.
Wie deze graag heeft aan
de prijs van € 10 kan zijn/haar
naam en telefoonnummer
noteren op de lijst (of mailen)
zodat we deze kalenders
samen kunnen bestellen. Let wel: dit moet gebeuren
vóór 1 oktober, anders wordt het € 15.
De staander met het dagelijkse gebed die u vindt
bij het binnenkomen van de kerk is een grote versie
van de kalender van 2016.
De bestellijst vindt u achteraan op de infotafel.

In Congo nemen
jonge activisten hun
toekomst in eigen handen. Deze nieuwe generatie
strijdt op een geweldloze manier voor veiligheid,
inspraak en sociale rechtvaardigheid. Congolese
jongeren zetten zich in 2016 in voor eerlijke
verkiezingen.
Tijdens de Vlaamse Vredesweek, die loopt van
21 september tot 2 oktober 2016, geven Pax Christi
Vlaanderen en Broederlijk Delen een stem aan
moedige jongeren uit Congo. Micheline Mwendike van
de burgerbeweging Lucha is één van hen. Ze komt
tijdens de Vredesweek getuigen over haar strijd.
Voor meer info: http://www.vredesweek.be.

Een hart voor ...

25e zondag door het jaar - c
18 september 2016
Vredeszondag

Betrouwbaar zijn als een
rechtvaardige rentmeester
is een weg naar vrede

Bij de tekening:
Een gesprek tussen de rijke man en zijn rentmeester.
De rijke man draagt een kroon en zit op een troon.
Naast hem zit de rentmeester achter een bureau.
De rentmeester raakt met zijn hand het geld.
De koning houdt hem op zijn hart.
Wil hij daarmee zeggen dat niet het geld het belangrijkste
is, maar het hart? Ook de omgeving geeft te denken.
Aan de kant van de koning is er door de deuropening zicht
op de buitenwereld. Aan de kant van de rentmeester zijn
er twee ramen, maar er is niets doorheen te zien.
Orgelmuziek
In deze woorddienst met communie brengen we het
evangelieboek en geconsacreerde hosties in ons midden.
We brengen ook de kruisjes van hen die in augustus
overleden zijn naar voor. Op de tafel waar leven gedeeld
wordt, laten wij bij hen een kaarsje branden.
Zo bidden wij om hun en Gods aanwezigheid.

Lied

Parochieweekend Drongen
1 en 2 oktober 2016
Wie nog wil inschrijven:
graag vandaag nog aub.
We moeten tijdig de aantallen doorgeven.

Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome,
zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Dat wij niet leven, gevangen in leegte,
dat wij niet vallen, terug in het stof.
Zend uw geest, dat wij worden herschapen.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Dat wij U horen, dat wij U leven,
mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Welkom

"Als een geliefde komt te overlijden, dan kun je zo op
de proef gesteld worden dat je het niet meer ziet zitten.
Om het vertrouwen en de innerlijke vrede terug
te vinden moet je dan geduld hebben met jezelf.
Het grote verdriet bij een afscheid kan dan veranderen
in een mysterieuze verbondenheid waar de mens niet
buiten kan. Jezus heeft ons hierbij de Trooster beloofd,
de heilige Geest."
(vrij naar een tekst van Fr Roger Schutz)

Bidden om Gods nabijheid
Dat wij op weg gaan
om anderen te redden in het spoor van uw vrede.
Dat wij op weg gaan
los en vrij van geld en goed
om anderen te bevrijden in het spoor van uw vrede.
Vergeef ons
zodat wij waarheid spreken
duidelijkheid scheppen
zorgzaam met zaken omgaan
trouw zijn aan mensen in het spoor van uw vrede.
Vervul ons met uw kracht,
uw Geest, uw genade, uw barmhartigheid.
Amen.
Stiltemoment
Loflied

Om water voor de zee te zijn,
om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein,
(-gezocht, gekend, verloren-)
om avond en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een and're hand,
om niet te zijn verloren.
Om oud en wijd als licht te zijn,
om lippen, water, dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn
gaat iemand tot een ander.
Naar verten die niemand weet,
door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander.
Mededelingen
Zending en zegen
STARTVIERING
voor onze geloofsgemeenschap
Tereken: zondag 25 september
"Ik ben er … voor jou"
Dankbaar om Gods aanwezigheid,
in blijde en moeilijke dagen,
wereldwijd, veelkleurig en in alle toonaarden,
als tochtgenoot in de woestijn, maar ook als moeder en
als vader, doorheen angst en uitkijkend naar het licht,
willen we dit nieuwe werkjaar vorm geven.
Niet alleen bij de startviering, maar het hele jaar door.
Graag nodigen wij u uit om, vanuit zijn nabijheid, ook
aan anderen te kunnen zeggen, in woord en daad:
"Ik ben er voor jou". Laten we dit samen vieren:
daarom van harte uitgenodigd: alle leden van
bewegingen en werkgroepen, vormelingen en hun
ouders, grote, kleine, jonge of oudere gezinnen, trouwe
zondagsgangers, wie af en toe of eenmalig langskomt,
…. Gewoonweg: IEDEREEN welkom!
KIEMKRACHTGESPREK
Younes is lid van de Unie van de
Oost-Vlaamse moskeeën en Islamleerkracht
in Beveren. Hij bespreekt met ons de kern
van zijn geloof, maar ook hoe hij wegen ziet
waarlangs verschillende religies en culturen
dichter bij elkaar kunnen komen.
Ongetwijfeld zal de vraag van radicalisme zeker ook aan
bod komen (preventie…).
Welkom in Ons Huis, Schoolstraat 270, 20u.
We vragen € 5 bij binnenkomen (drankje inbegrepen).

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij onze Schepper is
die ons maakt tot zijn getuigen
dragers van zijn beeltenis.

Woensdag 28 september 2016
Younes Ouchan
"Krachtlijnen van de Islam"
Voor onze andere kiemkrachtgesprekken vindt u een
foldertje op de infotafel, of op onze website:
www.terekenparochie.be

Communie
Zo ontvangen wij het leven van Christus.
Om in stilte te lezen
Er waren periodes in de geschiedenis
waarin sommige christenen
bijzondere aandacht schonken
aan het samen delen.
In de vierde eeuw schreef
Johannes Chrysostomos:
"Ruzies en oorlogen breken uit
omdat sommigen zich proberen toe
te eigenen wat aan allen toebehoort.
Het is alsof de natuur verontwaardigd is over mensen
die met kille woorden 'van jou' en 'van mij' scheiden
wat God tot eenheid bracht. (Fr Roger)
Maar vrede stichten en delen kunnen we niet
zomaar uit onszelf; een liedtekst kan het ons leren
"Behoed me God, ik heb vertrouwen in U;
Gij toont me de weg van het Leven;
bij U is vreugde en wel in alle volheid".

Slotgebed
Goede God,
uw Woorden van wijsheid en bemoediging
hebben wij mogen horen,
uw levend Brood ontvangen.
Wij danken U daarvoor en bidden:
laat beide, Woord en Brood,
doorwerken in ons
zodat wij mensen voor mensen zijn,
dat wij de vrede dienen
en leven zoals Hij het ons heeft voorgedaan,
Jezus uw Zoon, die leeft in eeuwigheid. Amen.

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij van zich spreken laat
die bij monde van profeten
met ons is in woord en daad.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij ons een Dienaar zond
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.
Gebed
Barmhartige Vader,
Gij kiest partij voor alles wat kwetsbaar is.
Gij leert ons oog te hebben
voor rechtvaardigheid en vrede.
Wij bidden U:
beziel ons met uw Geest
die het vanzelfsprekende doorbreekt
en ons gelovig maakt
voor uw richtinggevende woorden. Amen.
Inleiding op de lezingen

De lezingen roepen ons op betrouwbaar te zijn in ons
rentmeesterschap van deze aarde: wie betrouwbaar is ,
is betrouwbaar in het kleine én het grote. Dat gaat niet
samen met de zwakken verdrukken, zegt de profeet
Amos. Jezus nodigt ons uit om creatief en vindingrijk te
zijn als het gaat over het goede doen.

Eerste lezing

Amos 8, 4-7

Lied

Lied

Looft de Heer, alle volkeren ….
Evangelie

Lucas 16,1-13

Laudate Dominum …

Homilie
Orgel

Voorbeden
Voor mensen die betrouwbaar zijn in het kleine,
Voor mensen die betrouwbaar zijn in het grote
Voor mensen die trouw zijn aan deze aarde
Voor mensen als profeten die de weg wijzen
Dat wij zo’n mensen zouden zijn.

Voor mensen die rouwen om een geliefde,
een vriend, een tochtgenoot
Dat zij hun hart openen
en waakzaam kunnen blijven
voor de Geest die troost en heelt
in nabije medemensen

Ga met hen door de dagen ….

Voor mensen die vrede stichten in het klein,
samenhorigheid terugbrengen
waar verdeeldheid heerst,
bruggen bouwen
waar mensen vast lopen in het eigen gelijk
Voor mensen die vrede stichten in het groot,
landen en volkeren, religies
verzoenen door stille diplomatie.

Ga met ons door de dagen ….

Voor mensen die gestorven zijn
door oorlog of geweld,
door uitzichtloosheid,
door ziekte of ouderdom.
Vandaag bidden wij in het bijzonder voor (…)

Ga met hen door de dagen ….
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de Vader
die zijn zegende hand houdt
boven alle landen en volkeren,
in de hoop dat de mensen elkaar
alle goeds gunnen.

Ik geloof in Jezus, zijn Zoon,
die Zichzelf weggaf
omwille van de mensenkinderen,
om hen te bevrijden van pijn en verdriet,
van veroordeling en vereenzaming.
Ik geloof in Jezus,
die eenieder welkom heet
en niemand verstoot.
Ik geloof in de heilige Geest
die ons aanmoedigt
om elkaar gelijkwaardig en gastvrij
te verwelkomen. Amen.

Offerande

Het gebroken brood hebben we reeds in ons midden
gebracht en bieden het aan als teken van onze inzet.
Zoals elke zondag wordt ieder van u uitgenodigd
om te delen van uw gave. Dank ervoor!

Bidden bij brood van leven
God van leven,
het is een klein teken maar wat wij hier doen
een beetje onbeholpen zelfs:
we delen het brood, een hapje voor iedere mond,
terwijl we het zelf zo moeilijk kunnen:
brood zijn voor deze aarde,
voor alle mensen wereldwijd,
die honger lijden naar vrede en gerechtigheid.
Maar het is voor ons een teken
van uw Zoon, Jezus van Nazareth.
Hij heeft het wel gedurfd:
Hij is zelf brood geworden voor mensen allerwegen,
een gebroken leven dat sterker was dan de dood.
In de schaduw van zijn verhaal
bidden wij dat wij kunnen doen wat Hij deed:
brood delen, de weg gaan van
vrede en gerechtigheid voor alle mensen.
Zo worden wij zijn lichaam, worden wij zijn leven.
Onze Vader
Vredewens
Iemand die zijn talenten gebruikt,
niet voor eigen gewin,
maar ten goede van de ander.
Zo komt het Rijk Gods dichtbij.
Zo begint de vrede.
Heer Jezus,
Gij roept ons op
om te bouwen aan een menswaardig leven
voor de wereld van nu
en voor allen die na ons komen.
Beziel ons met uw kracht
en schenk ons uw vrede,
Gij die een en al vrede zijt. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Wensen wij ook elkaar die vrede toe.
Inleiding op de communie
Dan zal er vreugde zijn op aarde
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
bieden wij U, barmhartige Vader,
dit dankoffer aan
in de gemeenschap van de Kerk,
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.

